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Szanowni Państwo,
i społecznej. Przykładamy do tego szczególną uwagę, bo otoczenie
kształtuje również świadomość. Inwestycje wykonane, ale też projektowane od 2015 r., z założenia tworzą przyjazne przestrzenie.
Temu również mają służyć m.in. prace nad studium i planem zagospodarowania przestrzennego.
Gospodarka to sfera zależna od wielu innych. Rozwój miasta to wykorzystanie potencjału przemysłowego, rozwoju przedsiębiorczości
i zasobów ludzkich. Jastrzębie-Zdrój to węgiel, to kopalnie, to skutki
działalności wydobywczej. Ale naszym celem, zresztą założonym
w strategii, jest zbudowanie drugiego filaru gospodarczego, przesunięcie akcentu na nowe technologie i innowacyjne przedsiębiorstwa.
To dlatego m.in. rozpoczęliśmy działania zmierzające do utworzenia
centrum innowacji, nauki i biznesu.

Po raz pierwszy, zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie
gminnym, przedłożyłam Raport o stanie miasta za rok 2018. Bardzo się cieszę, że jestem pierwszym prezydentem, który może powiedzieć: Jastrzębie-Zdrój jest miastem sukcesu. Jestem dumna, że
jastrzębianie tak licznie integrowali się podczas wielu wydarzeń
i pokochali swoje miasto. Obudziliśmy wiarę mieszkańców w to,
że można spełniać obietnice, że warto zaufać. Od lat wytęskniony
OWN tętni życiem, młodzież i dzieci korzystają z komunikacji za 0
zł, wreszcie zmieniamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, na które mieszkańcy wyczekiwali wiele lat, podjęliśmy aktywne starania o przywrócenie kolei
do Jastrzębia. Zmieniliśmy wizerunek miasta poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, jak budowa żelaznego szlaku rowerowego,
system rowerów miejskich i ich czipowanie, czy cyfryzacja danych
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Trzeci obszar wskazany w strategii jako istotny dla rozwoju miasta to wspólnota. To całość zagadnień koncentrujących się wokół
mieszkańców, grup, wartości, bo to one decydują o potencjale naszego miasta. Działania skupiające się na mieszkańcach budują
kapitał społeczny i tożsamość. I tu szczególnie w minionym roku
postawiliśmy mocny akcent na tę sferę. Celem naszym było przywrócenie ludziom wiary w to, że Jastrzębie-Zdrój jest miastem fajnym do zamieszkania, warto go pokochać i warto tu pozostać. I jeśli
miałabym jednym zdaniem powiedzieć jaki był rok 2018, to powiem
– wyjątkowym. Był to rok jubileuszowy dla miasta. Obchodziliśmy
55. rocznicę nadania praw miejskich i 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Na tych i innych wydarzeniach i inicjatywach
budowaliśmy tożsamość mieszkańców. Ten rok upłynął pod hasłem
„Jastrzębie-Zdrój, tu bije moje serce”.
Dzięki wszystkim inicjatywom, w których mogli brać udział, jastrzębianie pokochali swoje miasto, są dumni z Jastrzębia-Zdroju, coraz
chętniej włączają się w jego życie i częściej współdecydują o tym, co
dzieje się na osiedlach i sołectwach.

Rozwój Jastrzębia-Zdroju w ostatnich latach opiera się na głównych
kierunkach wskazanych w strategii rozwoju miasta do roku 2020.
Trzy obszary, wokół których strategia buduje rozwój miasta to: przestrzeń, gospodarka, wspólnota.

Działania roku 2018 obejmowały wszystkie sfery życia Jastrzębia-Zdroju w różnym stopniu, zawsze jednak z myślą o mieszkańcach,
by nie dopuścić do zachwiania równowagi. Robiliśmy rzeczy wielkie
i małe, łatwe i trudne. Osiągnęliśmy mniejszy bądź większy sukces,
ale jedno jest pewne, z żelazną konsekwencją pracowaliśmy nad
rozwojem Jastrzębia-Zdroju.

Przestrzeń obejmuje wszystkie aspekty życia mieszkańców w kontekście otoczenia. Dotyczy przestrzeni miejskiej, systemu komunikacji oraz podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej
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RADNI UDZIELILI
PREZYDENT
WOTUM ZAUFANIA
I ABSOLUTORIUM

Przy 13 głosach za, 9 przeciw i bez wstrzymujących się radni
udzielili prezydent Annie Hetman, wotum zaufania. Sesja, podczas
której debatowano nad Raportem o stanie Jastrzębia-Zdroju,
odbyła się 6 czerwca.
Od obecnej kadencji stosuje się artykuł ustawy o samorządzie gminnym
przewidujący obowiązek prezydenta
przedstawienia raportu o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Raport ma
charakter publiczny i musi być zaprezentowany na sesji absolutoryjnej rady
miasta; w debacie nad nim mają prawo
brać udział również mieszkańcy.
- Popieramy działania pani prezydent
i prosimy na przyszłość, żeby jeszcze bardziej w ramach możliwości finansowych
były realizowane nasze postulaty – powiedział Janusz Rudzki z os. Bogoczowiec.

- Aby być wiarygodną, poświęciłam trochę czasu i odwiedziłam wiele osób, po
to żeby dowiedzieć się jak jest faktycznie,
jaka jest opinia mieszkańców. Ci mówili,
że jest fajnie i żeby tak trzymać – podkreśliła Gabriela Ciemniewska.
Zdaniem Jerzego Raszewskiego, gołym
okiem widać, że w mieście rzeczywiście
coś się dzieje. - Jest czysto, każdy mieszkaniec jest w stanie znaleźć coś dla siebie
zarówno w dziedzinie rozrywki, kultury czy
też sportu – mówił.
Rada Miasta udzieliła też prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2018 rok. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, 4 było
przeciw, a wstrzymało się 6. W ubiegłym roku zgromadzono dochody

w wysokości ponad 452 mln zł i wydatkowano środki publiczne w kwocie
około 457 mln zł. Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości około 5 mln zł. Deficyt pokryto z nadwyżki
z lat ubiegłych. Dochody bieżące osiągnęły wartość 444 mln zł, natomiast
wydatki bieżące 407 mln zł. Wydatki
bieżące były niższe od dochodów bieżących co oznacza, że miasto uzyskało dodatni wynik operacyjny w kwocie
prawie 37 mln zł. Wydatki miasta zrealizowane zostały w 93% planowanej
kwoty, przy czym wydatki bieżące wykonano w 96%, a wydatki o charakterze
majątkowym w 77%. Niewykorzystane
7% planowanego limitu wydatków, stanowi 32 mln zł.
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach
publicznych, prezydent przedłożyła też
radzie do zatwierdzenia sprawozdanie
finansowe miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię
o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2018 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
tekst: Katarzyna Wołczańska
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WYZNACZAJ Z NAMI TRASY
ROWEROWE!

Miasto Jastrzębie-Zdrój przystępuje do opracowania zintegrowanego programu rozwoju ścieżek i tras rowerowych. Jednak to nie tylko
urzędnicy mają o ich przebiegu decydować. – Jastrzębianie pokochali
rowery. Budujemy unikatową w skali kraju trasę rowerową „Rowerem po
żelaznym szlaku”, a system rowerów miejskich czwartej generacji daje wiele możliwości. Kujemy żelazo póki gorące i robimy następny krok – mówi
prezydent Anna Hetman. – W tym roku powstanie zintegrowany program rozwoju ścieżek i tras rowerowych. Zapraszam mieszkańców do jego
współtworzenia – dodaje.
Urząd Miasta wychodzi z założenia, że to mieszkańcy wiedzą najlepiej,
które trasy rowerowe są najatrakcyjniejsze i do których miejsc warto
dojechać jednośladem. Intencją władz miasta jest wyznaczenie tras
do wszystkich najatrakcyjniejszych miejsc w Jastrzębiu-Zdroju.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy rowery@um.jastrzebie.pl
Należy do własnej propozycji dołączyć zdjęcie oraz dane kontaktowe.
Na propozycje mieszkańców urzędnicy czekają do końca wakacji.

ZNAKOWANIE ROWERÓW TO PRAWDZIWY HIT!
Już 367 rowerów zostało oznakowanych w naszym mieście.
To wspólna kampania mająca na celu skuteczne wyeliminowanie przypadków kradzieży rowerów w Jastrzębiu-Zdroju.
Straże miejskie w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie w ubiegłym
roku wprowadziły nowoczesny, jednolity system znakowania
i identyfikacji rowerów po obu stronach granicy. Na rower lub
inny cenny pojazd, jak wózek dziecięcy czy wózek inwalidzki
nanoszone jest tzw. syntetyczne DNA z numerem identyfikacyjnym, który następnie wraz ze zdjęciami i danymi właściciela zostanie umieszczony w międzynarodowej bazie pojazdów.
W przypadku kradzieży bądź utraty i po informacji przekazanej
przez właściciela, w bazie natychmiast pojawi się odpowiednie oznaczenie widoczne dla wszystkich jej użytkowników
Oznakowanie nie ingeruje w trwały sposób w budowę pojazdu,
ani nie jest widoczne dla osób postronnych, dlatego też nie wpływa na jego wygląd i nie uszkadza go. O zastosowanym oznakowaniu informuje naklejka umieszczana na ramie pojazdu.
Kolejne znakowanie zaplanowane jest na 22 czerwca w godzinach od 15.00 do 17.00. W okresie wakacyjnym strażnicy
planują powtarzać akcje 2-3 razy w miesiącu.
tekst: Izabela Grela

CHCĘ, BY MIASTO BYŁO
PRZYJAZNE ROWERZYSTOM

W Jastrzębiu-Zdroju, wzorem innych miast, powołano oficera
rowerowego. Został nim Jarosław Piechaczek. O swoich planach
związanych z tą funkcją opowiedział nam w krótkiej rozmowie.
Jaką rolę pełni oficer rowerowy?
Oficer rowerowy to w pewnym sensie pełnomocnik prezydenta miasta do spraw turystyki
rowerowej i osoba odpowiedzialna za koordynację i rozwój ruchu rowerowego. Ta nazwa
– choć przyjęła się w wielu polskich miastach
– nie jest zbyt fortunna, bo to dosłowne tłumaczenie angielskiego określenia „cycling officer”.
Działania podejmowane przez oficera rowerowego są zróżnicowane, ale ich wspólnym celem
jest rozwój komunikacji rowerowej. Zamierzam
między innymi uczestniczyć w konsultowaniu
projektowanych dróg i ścieżek rowerowych pod
kątem potrzeb rowerzystów, a później monitorować ich wykonanie. Moim najważniejszym
zadaniem jest jednak doprowadzenie, na ile
to możliwe, do ciągłości ścieżek rowerowych
na terenie miasta i wprowadzenie ułatwień
dla poruszających się rowerami – nawet tych
najmniejszych, takich jak obniżenie wysokości
krawężników na remontowanych odcinkach
istniejących ścieżek rowerowych.

fot. archiwum prywatne
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Jak ocenia pan miasto Jastrzębie-Zdrój pod kątem udogodnień rowerzystów?
Trzeba przyznać, że nie jest najlepiej. Wprawdzie istnieją ścieżki rowerowe, ale ich stan
techniczny często odbiega od ideału. Są też jaśniejsze strony: remontowane są już istniejące
odcinki ścieżek, a także budowane nowe, takie

jak tworzone we współpracy z czeskimi i polskimi partnerami projekty „Żelazny szlak rowerowy” i „Rowerem po żelaznym szlaku”. To świetne inicjatywy, unikalne na skalę województwa
i bardzo ciekawe dla rowerzystów. Czekam na
kolejny etap, którego budowa rusza wkrótce.
Wzrost zainteresowania turystyką rowerową,
nowe wzorce kulturowe i socjologiczne kładące
większy nacisk na zdrowy tryb życia i zachowania proekologiczne wymuszają na samorządach
działania w kierunku tworzenia miast przyjaznych mieszkańcom. Trzeba jednak przyznać,
że do holenderskich czy niemieckich rozwiązań
jeszcze daleka droga. Nie jest to tylko jastrzębski problem, bo polskie prawo, ale też przyzwyczajenia i kultura kierowców nie zawsze są
przychylne dla rowerowego światka.
Co by pan chciał w tym zakresie poprawić?
Na rowerze prawie każdy potrafi jeździć, ale nie
oznacza to, że wszyscy doskonale znają aktualne przepisy. Szczególnie nowe rozwiązania,
takie jak na przykład kontrapas rowerowy na ul.
1 Maja, wymagają dokładnego przedstawienia
zasad korzystania. Potrzeba tu edukowania od
podstaw, poczynając od dzieci, przez uczących
się na kursach prawa jazdy, aż do dotarcia do
doświadczonych kierowców często zapominających o niechronionych uczestnikach ruchu,
jakimi są między innymi rowerzyści.
rozmawiała: Izabela Grela

ROWERY MIEJSKIE
WRACAJĄ DO
JASTRZĘBIA-ZDROJU
fot. arch. Urzędu Miasta

Tym razem w ręce mieszkańców oddajemy
rowery czwartej generacji!

Od 14 czerwca jastrzębianie znów będą korzystać z rowerów miejskich. To już trzeci
sezon funkcjonowania tej formy komunikacji. Tym razem miasto postawiło na rowery
czwartej generacji. System Rowerów Miejskich „JASkółka” obsługiwać będzie konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A.
Do dyspozycji użytkowników przekazanych
zostanie 61 jednośladów, w tym 5 rowerów
wyposażonych w foteliki do przewozu dzieci.
– Jest mi niezmiernie miło oddać w ręce jastrzębian nowe rowery miejskie. To znakomita
alternatywa dla komunikacji samochodowej.
Zachęcam do korzystania z rowerów – mówi
prezydent Anna Hetman.
Wzorem lat ubiegłych organizacją systemu rowerów miejskich zajął się Jastrzębski
Zakład Komunalny.
- Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu
naszego miasta zadbaliśmy o to, by rowery
wyposażone zostały w siedem przerzutek
(biegów), co, mamy nadzieję, spotka się z dużym zadowoleniem przyszłych użytkowników. Nowością są także opony z zabezpieczeniem antyprzebiciowym i wyposażenie
roweru w uniwersalny uchwyt na telefon komórkowy – mówi dyrektor Jastrzębskiego
Zakładu Komunalnego Marek Krakowski.
Zastosowane w naszym mieście rozwiązanie nie wymaga montowania dedykowanych stacji dokujących typowych dla rowerów trzeciej generacji z jakimi mieliśmy
do czynienia dotychczas. System jest tak
skonstruowany, że rower można pozostawić bezpośrednio na odpowiednio oznakowanym stojaku rowerowym lub w jego pobliżu. Rowery wyposażone są w moduł GPS
i GLONASS oraz czujnik ruchu, a także moduł GSM z kartą SIM. Podzespoły te są dość
zaawansowanym technologicznie sercem
każdego jednośladu, dzięki którym możliwe
jest korzystanie z systemu. Pozwalają one
na przesyłanie danych przez sieć komórkową Orange Polska S.A. oraz zarządzanie
całym systemem.
Podstawowym elementem składającymi
się na system rowerów miejskich jest oczywiście aplikacja mobilna oraz dedykowana
strona internetowa. Aby rozpocząć przejażdżkę rowerem miejskim, należy zarejestrować się poprzez pobraną z Internetu
aplikację mobilną. Rejestracji dokonać można także z pozycji komputera stacjonarnego
poprzez dedykowaną stronę internetową.

Konieczne jest także uiszczenie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł, która po zamknięciu systemu podlegać będzie zwrotowi, o ile
nie zostanie wykorzystana do opłacenia
przejazdów. Doładowanie konta użytkownika odbywać się będzie za pośrednictwem
operatora płatności elektronicznych z wykorzystaniem kilku najbardziej popularnych
form. Do dyspozycji mamy płatności za pomocą kart kredytowych (debetowych) Visa
i Mastercard, internetowe wpłaty na konto
bankowe, płatności pay-by-link, GPay (Google Pay) czy też cieszący się coraz większą
popularnością polski system płatności BLIK.
Minimalny stan środków pozwalający na
uruchomienie roweru to 3 zł. Po upływie
pierwszych, darmowych 20 minut, naliczana będzie opłata w wysokości 3 groszy za
minutę. Kolejnym udogodnieniem będzie
też możliwość korzystania z roweru bez limitu czasowego (w ubiegłym roku jednorazowy czas wypożyczenia roweru nie mógł
przekroczyć 12 godzin dziennie). Najbardziej aktywni będą mogli dokonywać zakupu abonamentu miesięcznego w kwocie 10
zł, dającego możliwość korzystania z roweru przez 8 godzin, naliczanych oczywiście
dopiero po ewentualnym wykorzystaniu
dwudziestu darmowych minut.
Wypożyczenie roweru jest banalnie proste
– wystarczy za pośrednictwem aplikacji
mobilnej zeskanować kod QR, umieszczony przy kierownicy roweru lub nad tylnym
kołem. Po weryfikacji kodu rower zostanie
automatycznie odblokowany i przypisany
do użytkownika, aż do czasu zakończenia
jazdy. System daje także możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności włączania aplikacji. Możliwe to będzie poprzez
kontakt telefoniczny z działającym całodobowo Biurem Obsługi Klienta lub wysyłanie SMS-a z telekodem.
Dużym udogodnieniem dla każdego aktywnego użytkownika SRM „JASkółka” będzie
dedykowana strona internetowa (rower.
jastrzebie.pl). Oprócz możliwości rejestracji
i logowania się w systemie strona pozwalać będzie np. na zdalną rezerwację roweru,
odczytywanie historii wypożyczeń, stanu
środków finansowych i rozliczeń. Zawierać
będzie także szczegółowy cennik, regulamin, instrukcje użytkowania, jak również
mapę miasta przedstawiającą rozmieszczenie stacji rowerowych oraz aktualną
lokalizację dostępnych (wolnych) rowerów.

Wsłuchując się w opinie mieszkańców
zasadniczo zwiększono liczbę stacji
rowerowych. W tym roku będzie ich aż
20, co w połączeniu z możliwością bezpłatnego korzystania z roweru przez 20
początkowych minut znakomicie wpłynie na użyteczność systemu. Stacje
rozlokowane zostaną w następujących
lokalizacjach:
• al. Jana Pawła II
– hala widowiskowo-sportowa
• al. Piłsudskiego – DH Domus
• al. Piłsudskiego – os. Pionierów,
• al. Piłsudskiego – Urząd Miasta,
• al. Piłsudskiego – ul. Katowicka
(na wysokości Klubu Kaktus),
• ul. 11 Listopada – Urząd Skarbowy
• ul. Witczaka – Park Zdrojowy
• ul. Witczaka – Kąpielisko Zdrój
• ul. Broniewskiego – dw. autobusowy
• ul. Kusocińskiego – przystanek
• ul. Cieszyńska – przystanek
• ul. Wielkopolska – szkoła
• ul. Podhalańska – Carrefour
• ul. Podhalańska – dw. autobusowy
• ul. Łowicka
• ul. Poznańska – szkoła
• ul. Zielona – skrzyż. z ul. Wrzosową
• ul. Turystyczna
• ul. Pszczyńska – rondo
• ul. Pszczyńska – PUP
Analizując dane dostępne na mapach
Google, dystans pomiędzy najbardziej
oddalonymi od siebie stacjami rowerowymi można będzie przejechać w czasie do 20 minut, a to oznacza, że nawet
te odległości mieszkańcy miasta pokonają w ramach darmowych przejazdów.
tekst: Marek Krakowski
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INWENTARYZACJA
ŹRÓDEŁ CIEPŁA
„Czym grzeje sąsiad” - pod takim hasłem realizowana
jest inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju. Do 30 września w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta prowadzona
będzie inwentaryzacja dotycząca źródeł ciepła, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii. Inwentaryzację prowadzi zespół ankieterów z Zakładu
Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł.
Ankieterzy legitymują się identyfikatorem z imieniem
i nazwiskiem oraz upoważnieniem podpisanym przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zaangażowanie
i podanie ankieterom wiarygodnych informacji pozwoli
na opracowanie działań oraz propozycji wsparcia (dotacji) dla mieszkańców, związanych z poprawą jakości
powietrza atmosferycznego w naszym mieście. Prosimy mieszkańców o współpracę z ankieterami, celem
sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

fot. Łukasz Parylak

tekst: Katarzyna Wołczańska

UL. DUNIKOWSKIEGO
MA NOWĄ
NAWIERZCHNIĘ

fot. Łukasz Parylak

fot. arch. Urzędu Miasta

Ulica Dunikowskiego została przebudowana. Prace
związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowej nawierzchni drogowej zrealizowało
konsorcjum, którego liderem była Firma Budowlana
D-ART, a partnerem Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO. Do wykonania była kanalizacja deszczowa o łącznej długości 178 mb wraz ze studniami
betonowymi oraz przykanalikami. Część drogowa
objęła natomiast prace związane z ułożeniem nawierzchni, budową zjazdów do posesji oraz chodników.
Inwestycja kosztowała ponad 540 tys. zł.
tekst: Katarzyna Wołczańska

NOWA DROGA
NA OS. DOMÓW
JEDNORODZINNYCH

Został wybudowany kolejny odcinek ul. Gołębiej. Tym samym
mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. Młyńskiej zyskali nową drogę. Odbioru robót dokonano 20 maja.
Na odcinku 450 mb wykonana została podbudowa z kruszywa
łamanego wraz z warstwą odsączającą. Nowa droga ma nawierzchnię z kostki betonowej, a na połączeniach z sąsiednimi
ulicami bitumiczną. Wykonane zostały również wjazdy do posesji oraz wpusty deszczowe, a na długości 180 m wybudowano
szeroki na dwa metry chodnik. Prace prowadzone były od października 2018 r. i kosztowały ponad 824 tys. zł.
Przypomnijmy, że pierwszy etap robót rozpoczął się w lipcu
2017 roku i obejmował budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzysząca, tj. chodnikiem oraz oświetleniem na długości 500
mb. W listopadzie tego samego roku udało się ogłosić kolejny
przetarg, tym razem na krótki odcinek 100 mb, a obecnie zakończono trzeci etap prac.
tekst: Katarzyna Wołczańska

6

www.jastrzebie.pl

Gotowy jest już projekt budowy nowego
wiaduktu na Alei Piłsudskiego.

ZBUDUJEMY MOST NA NOWO!
Wiadukt w ciągu Alei Piłsudskiego budowany będzie od podstaw. Projekt
zakłada między innymi budowę dwóch
niezależnych mostów, osobno dla każdej z jezdni. Podzielony, jak do tej pory,
na dwa pasy w każdym kierunku. – Dzięki takiej konstrukcji zyskujemy gwarancję,
że jego użyteczność, pomimo szkód górniczych, będzie wydłużona – informuje
Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta. – Poprawione zostaną także
parametry drogi, która awansuje z automatu do kategorii dróg głównych.
Przy budowie wiaduktu część wąwozu
zostanie zasypana, jednak pozostawiony zostanie przepust na planowaną
budowę torów kolejowych. Powstaną
też dwa przyczółki. Z uwagi na znaczne
obciążenia przekazywane przez podpory, przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami

fot. Łukasz Parylak

fot. arch. Urzędu Miasta

przyczółków oraz pod konstrukcjami
z gruntu zbrojonego. Dodatkowo teren
będzie palowany.
Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości i 20 szerokości. By przyspieszyć
roboty, wykonany zostanie nie z lanego
betonu, a z prefabrykatów.
Na koniec powstanie 300 metrów bieżących drogi, ze ścieżkami rowerowymi
i chodnikami, a także oświetlenie uliczne.
Po zakończeniu projektowania, kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenie na budowę, a następnie przetarg
na wyłonienie firmy, która to przedsięwzięcie wykona. Planowany termin
rozpoczęcia budowy wiaduktu zależy
bezpośrednio od procedury przetargowej. Jednak plan zakłada, że będzie to
przełom 2019 i 2020.
tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

WYREMONTOWANY PARKING
PRZY UL. JAGIEŁŁY
Parking przy ul. Jagiełły został przebudowany. W ramach zadania wymieniona została podbudowa, a zniszczoną asfaltową nawierzchnię zastąpiła
nowa wykonana z kostki brukowej. Po
remoncie wydzielonych jest tutaj 21
miejsc parkingowych. Prace objęły rów-

nież wykonanie kanalizacji deszczowej,
tak aby woda nie zalewała pobliskich
ogródków działkowych. Z myślą o pieszych i ich bezpieczeństwie w rejonie
przejścia wybudowany został chodnik.
Koszt robót wyniósł około 300 tys. zł.
tekst: Katarzyna Wołczańska
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WALCZĄ DO KOŃCA
O KAŻDE MALEŃKIE ŻYCIE

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej
w Jastrzębiu obchodził 25-lecie działalności.

ojciec - znany muzyk usłyszał, że syn
może będzie chodził, może mówił, ale
na skrzypcach nie zagra.

25 lat temu w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczął działalność Oddział Intensywnej
Opieki Medycznej dla dzieci. Jednym
z pierwszych pacjentów był Adam Słomian. Diagnozy nie dawały nadziei. Jego

Dziś Pan Adam studiuje informatykę
i gra na skrzypcach przy akompaniamencie rodziców. Jak wspominał po latach ordynator oddziału – Józef Danek,
nigdy później nikomu już nie powtórzył,
że nie zagra na skrzypcach.
Od 25 lat walczą do końca o każde maleńkie życie. Uratowali już około 3500
pacjentów. I co ciekawe, oddział w na-

szym mieście powstał dzięki realnej pomocy rządu Konfederacji Szwajcarskiej,
który na Śląsk skierował pomoc w wysokości 15 milionów franków szwajcarskich. Potężny zastrzyk pieniędzy
i sprzętu. Wówczas postanowiono, że
nowy oddział intensywnej terapii noworodka powstanie na południu województwa śląskiego. Były takie w Zabrzu
i Katowicach, a w Jastrzębiu-Zdroju
i okolicach była jedynie pustka.
tekst: Izabela Grela

PEDIATRIA ZNÓW OTWARTA!

Jastrzębski szpital znów zapewnia kompleksową opiekę
dzieciom z Jastrzębia-Zdroju i okolic.
Co ważne, oddział jest przyjazny dzieciom. Piękne malunki na ścianach
z postaciami z bajek namalowała Joanna Łupicka.
- Cieszę, że oddział pediatryczny znów
jest w Jastrzębiu otwarty. Dzięki temu
jastrzębianie mają zapewnioną kompleksową opiekę medyczną. Choć osobiście wolałabym, by miał jak najmniej
pacjentów – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

fot. Izabela Grela

Nowy oddział pediatryczny liczy ogółem
20 łóżek. 10 stanowisk jest przeznaczonych dla dzieci młodszych. W obrębie oddziału zostały wydzielone dwa
pokoje z pojedynczymi łóżkami, pokoje
zabiegowe i pokoje badań. Do dyspozycji opiekunów jest kuchnia oddziałowa
oraz miejsca przy łóżkach, aby mogli
w komfortowych warunkach czuwać
przy swoich pociechach.

Na oddziale pracuje wykwalifikowany
zespół lekarsko-pielęgniarski i pomocniczy, na czele z lekarzem zarządzającym oddziałem dr n. med. Danutą
Pabijasz oraz pielęgniarką oddziałową
Bernadetą Ciszewską.

Oddział jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt oraz posiada dostęp do
pełnego zaplecza diagnostycznego.
Posiada również własną Izbę Przyjęć,
zlokalizowaną w sąsiedztwie wejścia do
szpitala od strony Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych.

Przypomnijmy, że w jastrzębskim szpitalu rodzice mogą liczyć na kompleksową opiekę medyczną.
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Całkowity koszt inwestycji to 5 802
624,24 zł. 1,6 mln pochodzi z środków
Urzędu Marszałkowskiego.

Począwszy od Poradni Ginekologicznej, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Szkoły Rodzenia, gdzie
pomaga się przyszłym mamom od
pierwszych chwil życia ich jeszcze

nienarodzonego dziecka, aż do porodu. Poprzez Oddział Neonatologiczny,
który zapewnia opiekę noworodkom
również tym, urodzonym wcześniej.
Zaś w Poradni Laktacyjnej mamy uczą
się karmić piersią, a Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej ratuje dzieci
będące w stanie zagrożenia życia lub
zdrowia.
tekst: Izabela Grela

JASTRZĘBIANIE POKOCHALI
BUDŻET OBYWATELSKI
naszego miasta. Obecnie rozpatrywanych
jest 61 propozycji, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację.

Śląskich 38-40 D, budowę oświetlenia
drogi na ulicy Gagarina 32-28 G, remont
chodnika na ulicy Powstańców Śląskich
od numeru 70 w stronę Gogołowej, zakup
i montaż oświetlenia świątecznego na
słupach oświetleniowych sołectwa oraz
zakup i zabudowę tablic informacyjnych
o dojeździe do posesji.

Do momentu zamknięcia bieżącego wydania „Jastrzębia” odbyły się głosowania
w 6 sołectwach i osiedlach:
Mieszkańcy Jastrzębia Górnego i Dolnego mieli do rozdysponowania 142
891 złotych. Do realizacji wybrali 3 zadania: zakup 4 namiotów piknikowych
i 50 kompletów ławo-stołów, budowę
oświetlenia na odcinku ulicy Nepomucena oraz remont chodnika na odcinku
ulicy Pszczyńskiej.
Place zabaw, projekty edukacyjne czy zakupy dla OSP – to tylko część zadań, które
będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Łącznie jastrzębianie mają do dyspozycji ponad 2 miliony złotych. Liczba zgłaszanych
przez nich projektów wzrosła aż o 30%
(w tym roku złożono 85 propozycji, podczas gdy w minionym – 65). Mieszkańcy
najwyraźniej uwierzyli, że ich głos się liczy,
a świeże pomysły mogą zmienić oblicze

Na osiedlu Gwarków wykonane zostanie: oświetlenie odcinka drogi na ulicy
Małopolskiej przy sklepie Tisław wraz
z projektem (za 70 000 zł) oraz kącik
relaksu i ruchu w SP nr 9 (za 18000 zł).
Z budżetu obywatelskiego sfinansowany
zostanie również zakup piłek terapeutycznych w formie krzesełek dla dzieci
również dla SP nr 9.

Na osiedlu Barbary pojawi się edukacyjno-sensoryczny plac zabaw. Koszt jego
budowy ma wynieść 108 410 zł. Natomiast na Osiedlu Staszica za 80 000 złotych realizowany będzie projekt Zielona
Klasa, który pozwoli dzieciom uczyć się
na wolnym powietrzu.

Mieszkańcy osiedla Arki Bożka zadecydowali o rozbudowie tamtejszego placu
zabaw (szacowany koszt to 60 000 złotych) oraz zakupie nagłośnienia na imprezy plenerowe (10 000 złotych).

W Szerokiej mieszkańcy mieli do rozdysponowania 137 865,00 złotych. Do realizacji wybrano aż sześć zadań: zakup szafek na ubrania bojowe dla OSP, budowę
oświetlenia drogi na ulicy Powstańców

Do 15 lipca zostanie ogłoszona pełna lista
zadań zakwalifikowanych do realizacji.
tekst: Barbara Englender

PROGRAM „RODZINA 500+” OD 1.07.2019 BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA KAŻDE
DZIECKO DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA
fot. Izabela Grela

Już od 1 lipca 2019 r. wniosek w ramach programu Rodzina 500 plus oraz programu „Dobry Start” można złożyć przez INTERNET.
E-wniosek można złożyć już 1 lipca za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz
bankowości elektronicznej w swoim banku.
Zachęcamy do składania wniosków przez
Internet, bez wychodzenia z domu, o każdej
porze dnia, co zaoszczędzi Państwa czas,
a tym samym usprawni pracę Wydziału.
Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. rusza nabór
wniosków w ramach programu Rodzina 500
plus, świadczenia Dobry Start, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej.
Wnioski w formie papierowej będzie można
składać wyłącznie w punkcie obsługi klienta
przy ul. Zielonej 20 A, w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30
do 14:00, czwartek od 12:00-17:00, piątek
od 7:30-12:00 lub listownie za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój, Wydział Spraw Rodzinnych
i Alimentacyjnych, Al. Piłsudskiego 60 oraz

w dalszym ciągu przez Internet.
W Wydziale przy ul. Zielonej 20A klienci będą
mogli złożyć wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz
wnioski o świadczenie rodzicielskie. W tym
samym miejscu obsługiwane będą również
osoby zgłaszające zmiany wysokości dochodów, sytuacji rodzinnej, podjęcie pracy poza
granicami kraju tj. w zakresie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego oraz
inne zmiany mające wpływ na otrzymywane
już świadczenia.
W punkcie obsługi klienta przy ul. Zielonej
16A będą obsługiwani wyłącznie klienci starający się o świadczenia opiekuńcze
związane z niepełnosprawnością tj. zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla
opiekuna, oraz ubiegający się o świadczenie
w ramach ustawy „Za życiem” .
ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
PRZEZ INTERNET!
Elektronicznie złożony wniosek wpłynie na
sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych, a jednocześnie skróci czas oczekiwania w kolejkach.
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30.06.2019 (niedziela)
Jar Południowy
15.00-19.00

JASTRZĘBSKI
DZIEŃ
ZWIERZAKA
godz. 10.00-18.30
hala widowiskowo-sportowa.
6 lipca godz. 20.00-22.00 zawody dla dorosłych

GIGANCI
6-7 lipca

WIPEOUT

wtorki, godz. 10:30
POCZTÓWKI Z PODRÓŻY

poniedziałki, godz. 10:30
KINO ŚWIATOWE
seanse bajkowe

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH
WAKACJE 2019 *

01.07-31.08
DOBRE, BO SPRAWDZONE:
Podróże z książką
wystawa prezentująca wybrane tytuły
literatury dziecięcej

01.07-31.08
MĄDRA GŁOWA: Na mapie świata
konkurs czytelniczy dla dzieci

Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Więcej informacji na www.jastrzebie.pl

* Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu CYFROWE SPOTKANIA
Z LITERATURĄ

Impreza plenerowa, podczas której uczestnicy będą mieli
niepowtarzalną okazję aby poprzez udział w warsztatach i zabawach „zwiedzić” różne kontynenty i państwa.
Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla uczestników
tej imprezy znajdą się: fotobudka, czytanie fragmentów
książki przez zaproszonych gości, warsztaty plastyczne
i artystyczne, gry i zabawy ruchowe, spotkanie z podróżnikami, wymiana książek dla dzieci o tematyce podróżniczej,
zabawy z bańkami mydlanymi.

30.08
BAJKOWA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

piątki, godz. 10:30
ZABAWY Z CZTERECH STRON ŚWIATA
gry i zabawy

czwartki, godz. 10:30
WAKACYJNE PAMIĄTKI
warsztaty artystyczne

LITERACKA MAPA ŚWIATA
warsztaty literacko-plastyczne

MUZYKA ŚWIATA
warsztaty umuzykalniające

AZJATYCKIE SPECJAŁY
warsztaty kulinarne

EUROTRIP: WYCIECZKA PO EUROPIE
warsztaty językowe

NA STACJI POLARNEJ
warsztaty edukacyjne

W DOLINIE KRZEMOWEJ
warsztaty robotyczne

środy, godz. 10:30
AFRYKAŃSKIE SKARBY
warsztaty archeologiczne

warsztaty plastyczne

„TRZEBA SIĘ UCZYĆ
OD NAJLEPSZYCH”

WYWIAD Z TADEUSZEM PILARSKIM,
DYREKTOREM JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

Już od 25 lat Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
dostarcza wodę do naszych domów. O początkach działalności
firmy i planach na przyszłość rozmawialiśmy z Tadeuszem
Pilarskim – dyrektorem JZWiK S.A.
Jakie wydarzenia byłby Pan
skłonny uznać za największe
sukcesy wodociągów?

sowanie z Funduszu Spójności. Wówczas już poważnie myśleliśmy o stworzeniu Centrum Edukacji Ekologicznej.

JZWiK S.A. powstało w 1994 roku.
Te pionierskie czasy nazywam walką
o wodę w kranach. Priorytetem było
wówczas ustabilizowanie ciśnienia,
zmniejszenie strat w sieci, które wówczas sięgały 33%, i ograniczenie liczby
awarii. Niezmiernie istotne było również znalezienie alternatywnego źródła
wody. Tuż przed Bożym Narodzeniem
2001 roku uruchomiliśmy dostawę
z czeskich Beskidów. To była pierwsza
Wigilia, podczas której nie odebrałem
żadnego telefonu w sprawie braku
wody. W 2003 roku zostało podpisane
porozumienie trzech gmin: Jastrzębia-Zdroju, Mszany i Godowa w sprawie
porządkowania gospodarki ściekowej.
Dzięki temu mogliśmy uzyskać dofinan-

Skąd czerpaliście wzorce?

fot. JZWiK
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Opracowując nasze strategie rozwojowe, szukamy najciekawszych przykładów z całej Europy. Pomysł na Centrum
Edukacji Ekologicznej zaczerpnęliśmy
z Kopenhagi. Staramy się uczyć od
najlepszych, w tej chwili wyprzedziliśmy już znaczną część krajów Europy
Zachodniej, w tym Francję i Anglię.
W ciągu 25 lat zrobiliśmy niebywałe
postępy, dzięki naszej pracy poprawiła
się również jakość wód w jastrzębskich
rzekach – do tego stopnia, że pojawiły
się w nich raki.
Dlaczego tak ważna jest
edukacja ekologiczna?
Centrum Edukacji Ekologicznej, od jego

fot. JZWiK
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powołania w 2009 roku, odwiedziło już
26 tysięcy dzieci i młodzieży. Prawdziwa edukacja społeczeństwa może
dokonywać się tylko poprzez najmłodszych. Dzieci niesamowicie szybko
chłoną wiedzę. Postrzegają świat zero-jedynkowo: dla nich albo robimy
dobrze, albo źle. Nie ma tu miejsca na
wymówki. Dlatego są w stanie edukować całe rodziny. Mieszkańcy muszą
wiedzieć, że kanalizacja to nie śmietnik. Pewnych produktów – na przykład mokrych chusteczek – nie można w ten sposób wyrzucać. Tego typu
śmieci to śmierć dla naszych pomp,
a koszt ich napraw odbija się na cenie usług. Dążymy również do tego,
by ludzie podłączali się do kanalizacji
i nie odprowadzali ścieków do rzek. Nie
chcemy stosować metod prawnego
przymusu, stawiamy na edukację.

fot.JZWiK

fot. JZWiK

Jakie wyzwania stoją teraz
przed wodociągami?
W skali globalnej ogromnym problemem
jest oczyszczanie ścieków z mikrozanieczyszczeń. Dużym problemem są hormony
i leki, które trafiają do środowiska. Ludzie
nie zdają sobie sprawy z tego, że niektóre
popularne leki przeciwbólowe nie rozkładają się. Na szczęście my nie mamy tego
problemu, gdyż woda pochodzi ze źródeł
wyłączonych z działalności człowieka.
W skali naszego przedsiębiorstwa dążymy
do tego, by oczyszczalnia była maksymalnie bezodpadowa. W tej chwili 100% ciepła
i 60% energii, przez nas wykorzystywanej w oczyszczalni, pochodzi z naszych
własnych źródeł. Duży nacisk kładziemy
również na nowoczesne zarządzanie siecią
wodno-kanalizacyjną, a także prowadzimy
szeroko zakrojoną współpracę z podobnymi przedsiębiorstwami za granicą.
rozmawiała: Barbara Englender

BAŚNIOWE
STWORY POD
SIEDZIBĄ
WODOCIĄGÓW

„Złote plony” JZWiK S.A

Ludzkie twarze, zwierzęta czy fantastyczne stwory… Wykonane z drewna
i kamienia rzeźby znalazły swoje miejsce na terenach należących do jastrzębskich wodociągów. Ich autorem jest
Maciej Trawnicki – wieloletni pracownik
JZWiK S.A. Jego prace można znaleźć
zarówno na terenie Zakładu Ochrony
Wód „Dolna”, jak i „Ruptawa”, czy przy
drodze dojazdowej. Wystawa rzeźb
Macieja Trawnickiego to jeden z elementów strategii aranżacji terenów należących do spółki, które – tam, gdzie to
możliwe – nawiązywać mają do parku

Jednym z priorytetów JZWiK S.A. jest
bezodpadowość oczyszczalni. Dzięki współpracy z Głównym Instytutem
Górnictwa od lat trwają prace nad projektem „Złote plony”, w ramach którego
została stworzona technologia produkcji nawozów organicznych na bazie osadów ściekowych. Jest to nawóz
mineralno-organiczny, kompletny pod
względem zawartości azotu, potasu
i fosforu. Testy pokazały, że dzięki nawożeniu rośliny dają plon nawet 60%
większy niż próby porównawcze bez
stosowania nawozu. Linia tych produktów po długim procesie opiniowania
w Instytutach Naukowo Badawczych
uzyskała decyzję Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i jest już gotowa do wprowadzenia na rynek. W sprzedaży pojawi
się najwcześniej w roku 2021.

tekst: Barbara Englender

tekst: Barbara Englender

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE W NASZYM MIEŚCIE
Jastrzębie może pochwalić się dwudziestoma ogrodami działkowymi. Stanowią one
ważny element zagospodarowania przestrzeni. Służą poprawie warunków ekologicznych, wzbogacają otoczenie o tereny
zielone oraz uatrakcyjniają okolicę. Działki
przeznaczone są do prowadzenia upraw
ogrodowych, jak również wypoczynku na
świeżym powietrzu. Najważniejszym powodem, dla którego rodzinne ogrody wciąż
prężnie się rozwijają, jest kwestia estetyczna
– hodowla kwiatów, ponieważ są pięknym
spożytkowaniem terenu. Warto dodać, że
użytkownicy działek mają także przestrzeń

do aktywnego spędzania letnich dni.
W związku z wyborami nowymi prezesami
rodzinnych ogrodów działkowych zostali:
1. R.O.D. ASTER – Andrzej Kulig
2. R.O.D. BARBÓRKA – Janusz Jaros
3. R.O.D. BRATEK - Katarzyna Osojca
4. R.O.D. GAJÓWKA – Kazimierz Filip
5. R.O.D. IRYS – Jan Jaworek
6. R.O.D. KROKUS – Adam Dębek
7. R.O.D. MAJÓWKA – Robert Walczak
8. R.O.D. MALWA – Józef Pietrek
9. R.O.D. NAGIETEK – Jan Ścibak
10. R.O.D. NOWALIKA

– Mieczysław Chrabąszcz
11. R.O.D. RADOŚĆ – Urszula Ferszt
12. R.O.D. RÓŻA – Józef Boczkowski
13. R.O.D. RUPTAWIEC – Grzegorz Betka
14. R.O.D. SAMI SWOI
– Danuta Wawrzyniak
15. R.O.D. SŁONECZNIK – Leszek Wąs
16. R.O.D. STOKROTKA – Piotr Mleczko
17. R.O.D. WISIENKA – Dorota Cholewińska
18. R.O.D. JEDNOŚĆ
– Zebrzydowice – Wiesław Malec
19. R.O.D. STORCZYK
– Mszana – Kazimierz Stańczak
20. R.O.D. ZACISZE – Andrzej Kurzanowski
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40 LAT MEDIATEKI

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

15 058 płyt CD i 8 889 kaset magnetofonowych — to tylko
część zbiorów, jakie zgromadziła przez 40 lat swojego istnienia
jastrzębska Mediateka. Dział Muzyczny Miejskiej Biblioteki
Publicznej obchodzi właśnie okrągłą rocznicę powstania.

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

– Mediateka to nieco inny rodzaj biblioteki,
bo dominują w niej zbiory audiowizualne.
Widać jednak, że taka formuła się sprawdza. Mediateka działa od 40 lat, jej zbiory
(prócz kaset magnetofonowych) są ciągle
uzupełniane. Mamy zarówno nowych, jak
i stałych czytelników. Niektórzy przychodzą całymi rodzinami, przyprowadzają już
swoje dzieci i wnuki. Tu również nawiązują
się przyjaźnie – podkreśla Kornelia Jasionek z jastrzębskiej Mediateki.

W Mediatece, której siedziba mieści się
obecnie w Pawilonie przy ul. Opolskiej
1, znajduje się około 30 000 zbiorów,
w tym albumy muzyczne, reprezentujące różnorodne nurty i gatunki, filmy oraz
materiały do nauki języków obcych,
książki i zapisy nutowe. Mediateka organizuje spotkania autorskie, koncerty,
konkursy muzyczne i warsztaty, a także
popularną „Winyl Giełdę”, gromadzącą
miłośników płyt analogowych.
tekst: Barbara Englender

#BIBLIOTEKA

tym hasłem promowany był tegoroczny Tydzień Bibliotek. Nic
dziwnego, gdyż współczesne biblioteki, z jastrzębską na czele,
to instytucje nowoczesne i przyjazne wszystkim czytelnikom.

fot. Sylwia Górny
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– W ostatnich latach bardzo zmienia się
profil czytelnika, a co za tym idzie ewoluuje również nasz sposób działania. Prowadzimy coraz więcej warsztatów, spotkań,
edukujemy seniorów w zakresie obsługi
komputerów, gromadzimy zbiory cyfrowe.
Jednym słowem: staramy się sprostać nowym wyzwaniom – deklaruje dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, Maria Kucharska.
8 maja, w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek,
nasze miasto odwiedził Kamil Bałuk,
autor biografii Zbigniewa Wodeckie-

go, „Wodecki. Tak mi wyszło”, a także
Margita Ślizowska, która dała recital
zatytułowany „Malarze słowa”. W ramach tygodnia bibliotek odbyły się
także warsztaty komputerowe dla seniorów ACADEMICA, wieczór poetycki
oraz wymiana książek. Jastrzębie-Zdrój
odwiedziła również Ewelina Skiba – pisarka i pedagożka, która opowiedziała
o swoich powieściach „Miejsce zwane
domem” oraz „Marysia”.
tekst: Barbara Englender

KULTURA JEST
W CENIE

Występy artystyczne, prezentacja zasłużonych pracowników
kultury i laureatów stypendiów Urzędu Miasta, a przede wszystkim wręczenie nagród dla wybitnych twórców i organizatorów
wydarzeń kulturalnych – to tylko część tegorocznego programu
obchodów Święta Działacza Kultury. Uroczystość, jaka odbyła
się ostatniego dnia maja w Jastrzębiu-Zdroju, przyciągnęła do
Miejskiego Ośrodka Kultury najważniejszych artystów, związanych z naszym miastem. Podczas uroczystości zaprezentowała
się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Prawdziwą furorę zrobił występ Pawła Mosonia, grającego na ksylofonie.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury w tym roku otrzymali:

– Leon i Helena Białeccy – autorzy 16 książek, z których większość dotyczy tematyki jastrzębskiej. W ich dorobku znaleźć
można przede wszystkim publikacje związane z dzielnicą Szeroka (m.in.: Najnowsze opracowanie „Najbliższe miasta i wioski”, książkę „Proboszczowie Szeroccy” z 2016 roku, czy cztery
publikacje z 2017 roku: „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju Szerokiej”, „50 lat osiedla Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju Szerokiej”, „Chłopak z Szerokiej, rzecz o Henryku
Sławiku” oraz „Szeroka, zdarzenia, ludzie”).

– Regionalny Zespół Śpiewaczy NIEZAPOMINAJKI – grupa
działająca w Jastrzębiu-Zdroju od 1984 roku, mogąca poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami
(w tym w minionym roku III miejscem w kategorii zespołów
śpiewaczych a capella w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych ZŁOTY TALIZMAN czy II miejscem w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej w tej samej kategorii).
Ponadto odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”
otrzymali Renata i Jan Raszyk – duszpasterze z parafii Ewengelicko-Augsburskiej, kończący w tym roku swoją 30-letnią
posługę. Prócz pracy na rzecz społeczności religijnej, ksiądz
Raszyk pochwalić się może publikacjami na temat historii parafii w Ruptawie, a także współprowadzeniem wielu projektów
społecznych. Renata Raszyk natomiast – organizacją licznych
konkursów i wydarzeń kulturalnych. Dzięki państwu Raszykom
w Jastrzębiu-Zdroju odbywały się Koncerty Muzyki Organowej
i Kameralnej, Przeglądy Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych czy obozy językowe „Day
Camp”. Ich determinacji zawdzięczamy również powstanie chóru dziecięco-młodzieżowego „Solo Gratia”.
tekst: Barbara Englender
fotografie: Izabela Grela
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POLSKI ZWIĄZEK
EMERYTÓW
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
informuje, że wydawane są zaświadczenia na zniżkę kolejową. Ponadto zaprasza do udziału w następujących wyjazdach:

7 sierpnia – Tarnów, Zalipie.
17 lipca – Złoty Stok, Kotlina Kłodzka.
6–16 września – wczasy w Brennej. Cena 950 zł.
11 września – wycieczka do Czech, Opawa i okol.
Informacje można uzyskać w siedzibie Związku
przy ul. 1 Maja 45 we wtorki, środy i czwartki
w godz. od 9.00 do 12.00, tel. 32 4358 031.
fot. Izabela Grela

STOWARZYSZENIE
AKTYWNY SENIOR
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich
mieszkańców do udziału w wycieczkach.
Odbędą się one w następujących terminach:
22 czerwca
Muzeum Browaru w Żywcu, Rychwałd (degustacja, obiad).
Cena 100 zł.
21 - 23 czerwca - Licheń i inne sanktuaria. Cena 170 zł.
27 lipca, 14 września - Wrocław, zoo, fontanny, Panorama
Racławicka. Cena 120 zł.
3 sierpnia - Wisła, Tydzień Kultury Beskidzkiej. Cena 70 zł.
21 września
Pszczyna, Goczałkowice, Wilamowice, Żywiec. Cena 120 zł.
4 października - Teatr Ziemi Rybnickiej, koncert zespołu
Natrebi – Narodowej Perły Gruzji, godz. 19.00. Cena 130 zł.
5, 6, 7 października
Licheń. Uroczystości Matki Bożej Różańcowej. Cena 170 zł.
20 listopada - Teatr Ziemi Rybnickiej, koncert 10 Tenorów,
godz. 19.00. Cena 130 zł.
5 grudnia - Teatr Ziemi Rybnickiej, Narodowy Balet Kijowski – Dziadek do Orzechów, godz. 19.00. Cena 130 zł.
20 – 28 grudnia
Święta w Zakopanem. Cena około 990 zł.
2020 r. - wczasy w Jarosławcu z zabiegami
(11 – 24 kwietnia, 6 – 19 czerwca, 18 – 31 lipca,
29 sierpnia – 11 września).
Informacja pod nr tel.: 32 471 2071, 535 997 170 (kontakt po godz. 18.00) lub w siedzibie Stowarzyszenia ul.
Wrzosowa 12A, w czwartki w godz. od 17.00 do 18.00,
tel. 32 471 9555.
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WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:

21 czerwca - Zamek Książ w Wałbrzychu, ogrody, podziemia.
29 czerwca - zabawa z okazji Dnia Ojca.
3 sierpnia – Wisła, Tydzień Kultury Beskidzkiej. Cena 20 zł.
11 - 12 sierpnia - Kotlina Kłodzka.
20 września – Jaworzynka, grzybobranie.
28 września – Harjan.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

ODWIEDŹ
KLUB
SENIORA

Przy ul. Mazowieckiej 10 (obok banku) działa
Klub Seniora. Bogata oferta bezpłatnych zajęć
skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców powyżej 60. roku życia, ale nie tylko.
Klub Seniora otwarty jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.
I. Zajęcia z rękodzieła:
- poniedziałek i piątek, godz. 15.00 - 18.00
II.Gimnastyka:
- poniedziałek i środa, godz. 15.30
III. „Chi Kung”
(prozdrowotne ćwiczenia profilaktyczne):
- piątek, godz. 14.30 - 14.15
IV. Muzyczne piątki:
- piątek, godz. 14.30 - 16.30

SKORZYSTAJ Z OFERTY BEZPŁATNYCH BADAŃ

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą korzystać z szerokiej
oferty bezpłatnych badań profilaktycznych.

W ramach programu z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój powyżej 60. roku życia –„zdrowy senior” oferowane są:
- profilaktyka i wczesne wykrywanie raka narządu rodnego - „Medicus 99” Czuczman Spółka Jawna,
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel.: 32 47 64 550 lub 32 47 64 555
- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu oddechowego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor” Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 2a. Informacja i rejestracja pod nr tel. 32
47 16 924
- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia - „Medicus 99” Czuczman Spółka Jawna,
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel.: 32 43 48 810.
- profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty - „Medicus 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel.: 32 43 48 810.
- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - „Medicus 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel.: 32 43 48 810.
Mieszkanki powyżej 40. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań mammograficznych lub USG piersi w ramach programu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Program realizuje „Medicus 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel.: 32 47 64 550 lub 32 47 64 555. Z programu wykluczone
są roczniki objęte programem finansowanym przez NFZ, tj. 50-69 lat.

WYBORY
ŁAWNIKÓW

W tym roku upływa kadencja dotychczasowych ławników, w związku z czym
najpóźniej w październiku Rada Miasta
dokona wyboru nowych. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wybranych będzie 7
ławników, a do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju 43, w tym 25 do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27
lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r, poz. 52, t.j.
z dnia 11 stycznia 2019r.) - ławnikiem
może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność
gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie
średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana
osoba wykazująca szczególną znajomość
spraw pracowniczych.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać
radom gmin prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje spo-

łeczne i zawodowe, zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej
pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale
na terenie gminy dokonującej wyboru.
Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019
r. w Biurze Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
al. Piłsudskiego 60, pokój Nr 125 i 126,
budynek A.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po
upływie ww. terminu, a także zgłoszenia,
które nie spełniają wymagań formalnych,
pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgodnie z zapisami art. 162 § 2 – do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego
na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami
stosowanymi przy składaniu wniosku

o wydanie dowody osobistego.
Art. 162 § 3 - do zgłoszenia kandydata na
ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez stowarzyszenie, inną organizację
społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
na podstawie przepisów prawa, dołącza
się również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji.
Art. 162 § 4 - do zgłoszenia kandydata na
ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się również listę
osób zawierającą imię (imiona), nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających
kandydata.
Dokumenty, o których mowa w art. 162
§ 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed
dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w art. 162 § 3 nie wcześniejszą niż
trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krejowego Rejestru Karnego ponosi Skarb
Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpisy lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb
Państwa.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika
dostępne są na www.jastrzebie.pl oraz
w Biurze Rady Miasta.
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NIE DALI
SZANS
RYWALOM
18 maja, zawodnicy Jastrzębskiego Klubu Kyokushin Karate
Kumite rywalizowali w XII Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia. W imprezie
wzięło udział łącznie 177 karateków z 14 klubów. Podopieczni
Shihana Janusza Piórkowskiego
zdobyli 30 medali, 9 w kata i 21
w kumite. Ten okazały worek
zdobytych medali nie dał żadnych szans pozostałym ekipom,
pozostawiając ich daleko w tyle
w medalowej klasyfikacji.

BENIAMINEK
NA PIĄTKĘ!
Po ostatnim gwizdku sędziego w sezonie 2018/2019 piłkarze i kibice GKS Jastrzębie w doskonałych humorach opuszczali stadion przy Harcerskiej. Podopieczni Jarosława Skrobacza pożegnali rundę okazałym zwycięstwem 5:0 z Sandecją
Nowy Sącz i w debiutanckim sezonie na zapleczu Ekstraklasy
uplasowali się na piątym miejscu w tabeli, co z pewnością
można rozpatrywać w charakterze małej sensacji rozgrywek.
To najlepszy wynik zespołu od trzydziestu lat!
Spotkanie ze spadkowiczem z najwyższej klasy rozgrywkowej rozpoczęło się w strugach ulewnego deszczu, który chyba nieco zaskoczył gości, bo już po 9 minutach GKS prowadził
2:0 po bramkach Jakuba Wróbla i Rafała Adamka. Później do
bramki drużyny z Nowego Sącza trafiali Patryk Skórecki i ponownie Rafał Adamek, a na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry wynik ustalił Dominik Szczęch.

tekst: Łukasz Parylak

Po meczu kibice podziękowali piłkarzom i sztabowi za walkę
oraz dostarczone emocje, których przez cały sezon nie brakowało, a piłkarze kibicom za wspaniały doping i wsparcie.
Sezon 2019/2020 rozpocznie się pod koniec lipca, jednak kibice
już bacznie śledzą transferowe wieści. W internetowym głosowaniu wybrali kolor koszulek piłkarzy na przyszły sezon (wygrał
zielony). Zarząd również nie próżnuje, a GKS Jastrzębie w pierwszym możliwym terminie zdobył pierwszoligową licencję.
tekst i fotografie: Łukasz Parylak

fot. Grzegorz Kłosok

POBIEGŁO PONAD
TYSIĄC KOBIET!

Szósta edycja Jastrzębskiego Biegu Kobiet na 5+ przeszła do
historii. Impreza, która na stałe zagościła w kalendarzach biegaczek, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem,
nie tylko wśród mieszkanek Jastrzębia-Zdroju, i tym razem wypadła znakomicie!
W biegu udział wzięło ponad 1000 pań, a bieg na dystansie 5,3
km odbył się głównymi arteriami naszego miasta. Pierwsza na
mecie zameldowała się mieszkanka Częstochowy, Sylwia Ślęzak. Drugie miejsce zajęła Sandra Michalak z Sosnowca. Najszybszą jastrzębianką została Aneta Suwaj, która przybiegła na
metę jako trzecia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Grzegorza Kłosoka.
tekst: Łukasz Parylak
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E-SPORTOWE EMOCJE
500 meczów i 1999 goli – to bilans pierwszego sezonu e-sportowych zmagań pod patronatem jastrzębskiego klubu piłkarskiego.
W przerwie meczu GKS-u Jastrzębie z Sandecją Nowy Sącz wręczono statuetkę zwycięzcy pierwszego sezonu GKS Jastrzębie
FIFA League. Mistrzem rozgrywek został Konrad Miszker.
Zmagania jastrzębian (i nie tylko) w konsolowej edycji najpopularniejszej gry o tematyce piłkarskiej wraz ze startem drugiej edycji
wkroczyły w nowy etap. Do rywalizacji przystąpiło aż 48 zawodników, w tym również doskonale znany zawodnik GKS-u Farid
Ali. System rozgrywek opiera się na ośmiu ligach, z możliwością
aż sześciu awansów (oraz spadków) podczas sezonu. To niespotykany w innych ligach mechanizm, który zapewnia emocje od
pierwszego do ostatniego meczu. W lidze może uczestniczyć
każdy, warto również odwiedzić stronę GKS Jastrzębie FIFA League w portalu społecznościowym Facebook.
Patronat nad ligą objęła prezydent Anna Hetman.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

ĆWICZENIE NIE ZNA GRANIC

Dużą dawkę sportowych emocji otrzymali uczniowie dwóch jastrzębskich
szkół - Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego i Szkoły Podstawowej nr
6. W ich salach gimnastycznych odbyły się wyjątkowe zajęcia, zachęcające
młodzież do aktywności sportowej.
Grupa polskich i czeskich zawodowców,
uprawiających na co dzień kalistenikę,
zaprezentowała swoje umiejętności,
pokazując młodzieży idealny sposób
na harmonijne rozwijanie sylwetki, siły
oraz koordynacji ruchowej.

Polską stronę reprezentowali Artur
Losse, Michał Siąkała i Miłosz Grzesiuk
z sekcji Street Workout Fitness MOSiR
Jastrzębie-Zdrój, a czeską przedstawiciele Workout SSTAS Karwina z Markiem Matiasem na czele. Pokazy te
połączone były z wykładem i instruktażem dotyczącym prawidłowego wykonywania poszczególnych ćwiczeń.
Wielu uczniów miało okazję sprawdzić
się pod okiem zawodowców.

Działanie to realizowane było w ramach
transgranicznego projektu Jastrzębia-Zdroju i Karwiny pn. „Ćwiczenie nie
zna granic” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
i z Budżetu Państwa, w ramach którego
w Jastrzębiu-Zdroju powstaje siłownia
zewnętrzna z elementami street workout, a w Karwinie zewnętrzna instalacja do street workout.
tekst: Marzena Kuta

fot. Agnieszka Zacierka

RODZINA ZASTĘPCZA POTRZEBNA OD ZARAZ!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.
Według ustaleń sądu, liczba dzieci potrzebujących domu w bieżącym roku znacznie wzrosła.
Dzieci do lat dziesięciu powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Każdy kto pragnie zostać opiekunem zastępczym przechodzi kontrolę sytuacji materialnej,
kwalifikację psychologiczną oraz obowiązkowe
szkolenie. Dopiero po spełnieniu wszystkich
wymogów dziecko przechodzi pod opiekę swojej nowej rodziny zastępczej.
Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji, inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno
– prawnej pomiędzy opiekunami, a dzieckiem.
Nie występują obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia (ani
opiekunów wobec dziecka, ani dziecka wobec
opiekunów). Podopieczny nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie posiada
pełni praw rodzicielskich.

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest tymczasowy. Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko
pełnoletniości. Może się zdarzyć jednak, że wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie
umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Wiele rodzin
zastępczych nawiązuje z dzieckiem trwałe więzi
emocjonalne i wspiera je także w dorosłym życiu.
Zostając rodziną zastępczą, możliwe jest uzyskanie pomocy i wsparcia finansowego z Ośrodka
Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde
umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko, rodzinie przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów
jego utrzymania w wysokości nie niższej niż:
• 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
• 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub
rodzinnym domu dziecka,

• dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na
każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko
do 18 roku życia,
• dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, nie niższy niż kwota 211 zł
miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka,
Jest tyle dzieci, które czekają na Ciebie, to Ty musisz zrobić pierwszy krok. Jeśli czujesz potrzebę
pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki
rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 9, a pracownicy Działu
Pieczy Zastępczej (pokój nr 45 i 46) udzielą Ci
wszelkich informacji i pokierują, abyś mógł pomóc i zaopiekować się kimś, kto czeka na Twoją
miłość i wsparcie.

Nie każ długo na siebie czekać.
Zgłoś się. Pomóż dzieciom.
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